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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pēc iespējas vairāk 

paredzētajā veidā izmantotu 

pakalpojumus, tos sniedz: 

1. Lai personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem, tostarp personas ar 

invaliditāti, pakalpojumus izmantotu tādā 

veidā, kas maksimāli palielina to 

paredzēto lietojumu, ir nepieciešami šādi 

elementi: 

a) nodrošinot pakalpojuma sniegšanā 

izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar 

B punktā "Produkti" paredzētajiem 

noteikumiem; 

a) pakalpojuma sniegšanā izmantotie 

produkti ir saskaņā ar B punktā "Produkti" 

paredzētajiem noteikumiem; 

b) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru nodrošinot šādi: 

b) informāciju par pakalpojumu 

darbību un par to pieejamības īpašībām un 

struktūru daudzos pieejamos formātos 

nodrošina šādi: 

i) informācija ir pieejama teksta 

formātos, ko lietotāji var izmantot, lai 

sagatavotu alternatīvus palīgformātus, 

kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī 

izmantojot vairāk nekā vienu sensoro 

kanālu, 

i) informāciju dara pieejamu 

saprotamā tīmekļa formātā un 

elektroniska ne-tīmekļa dokumenta 

formātā, padarot tās saprotamas, 

uztveramas un izmantojamas, 

ii) bezteksta saturam nodrošina 

alternatīvu, 

ii) uzņēmējs izveido sarakstu un 

izskaidro, kā lietot pakalpojuma 

pieejamības funkcijas, un tā saderību ar 

tehniskiem palīglīdzekļiem; 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 

iii) elektronisko informāciju, tostarp 

saistītās tiešsaistes un mobilās 

lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, 

kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, 

nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu; 
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c) tīmekļa vietnes padarot pieejamas 

konsekventā un piemērotā veidā, lai 

nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas 

veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 

aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 

Savienības un starptautiskā mērogā. 

c) tīmekļa vietnes un uz mobilajiem 

sakariem bāzētus pakalpojumus, tostarp 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 

mobilās lietojumprogrammas, padarot 

pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, 

lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un 

izpratni, tostarp satura noformējuma 

pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja 

vajadzīgs, nodrošinot pieejamu 

elektronisko alternatīvu, un tādā veidā, kas 

veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju 

aģentiem un atbalsta tehnoloģijām 

Savienības un starptautiskā mērogā. 

d) sniedzot pieejamu informāciju par 

papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

d) pieejamas informācijas sniegšana 

par papildināmību ar palīdzības 

pakalpojumiem; 

e) ietverot funkcijas, prakses, politikas 

un procedūras, kā arī izmaiņas 

pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu 

personu ar funkcionāliem ierobežojumiem 

vajadzības. 

e) funkcijas, prakses, politikas un 

procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma 

darbībā, lai apmierinātu personu ar 

funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības, 

ietverot personas ar invaliditāti. 

Or. en 

 

 


